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Sammanfattning 

Inledning: Läkemedelsförsäljningen i Sverige ökar för varje år. Även mängden 
läkemedelsubstanser som återlämnas till apoteken för destruktion ökar. De vanligaste 
orsakerna till att oanvända läkemedel returneras till apotek har i studier visats vara dödsfall, 
att behovet har försvunnit, biverkningar, att utgångsdatumet har passerat samt ny 
ordination. Av det som expedieras återlämnas cirka 2,3–4,6 %, och 73 % av svenskarna 
anger att de returnerar överblivna läkemedel till apotek. Läkemedels aktiva substanser 
framställs för att klara olika fysiologiska och kemiska belastningar för att kunna nå fram och 
påverka sitt mål i människokroppen, detta gör dem svårnedbrytbara, vilket ökar risken för 
att de förr eller senare hamnar i vår miljö. På grund av ett ökat intresse för läkemedels 
potentiella miljöpåverkan, har en frivillig svensk miljöklassificering kommit till. 
 
Syfte: Att få en uppskattning av vilka läkemedelssubstanser som returneras oanvända. 
Beräkna vilken andel uttryckt i Definierad dygnsdos (DDD) och kronor av den totala 
försäljningen under mätperioden som de återlämnade läkemedlen utgör. Vilken kostnad 
dessa läkemedel står för. Vilken mängd, gram av olika läkemedelsubstanser som inlämnas 
till apotek under mätperioden, samt om några av de inlämnade substanserna är särskilt 
skadliga för vår miljö. 
 
Metod: Under mätperioden samlades inlämnade läkemedel på apoteket Diamanten i 
Robertsfors. Obrutna förpackningar och lösa läkemedelskartor som utgjorde en obruten 
förpackning, registrerades. DDD värde för de olika substanserna togs via World Health 
Organization’s (WHO) hemsida. I Excel 2007 bearbetades data, framför allt genom anpassad 
sortering och summering, och relaterades sedan till försäljningsstatistik för de registrerade 
substanser. Litteratur söktes via PubMed och via hemsidorna för Läkemedelsverket, Fass, 
Socialstyrelsen, och Apoteket AB. 
 
Resultat: Totalt registrerades 177 obrutna läkemedelsförpackningar, av dessa var 80,2 % 
humanläkemedel köpta mot recept, 16,4 % var receptfria läkemedel och 3,4 % var 
veterinärläkemedel, den för respektive läkemedelskategori beräknade totala kostnaden blev 
41 850 SEK, 1 485 SEK och 3 057 SEK. Det var två av de registrerade substanserna, som 
enligt svensk miljöklassificering, är klassade att utgöra en medelhög miljörisk. Dessa 
substanser är acetylsalicylsyra och estradiol.  
 
Diskussion: Att läkemedel hämtas ut och sedan returneras utan att ha kommit till 
användning, kan ses som en onödig kostnad och produktion. Extrapoleras resultatet, om än 
inte direkt överförbart, till Västerbottens län blir kostnaden, för 1 års kassation av obrutna 
humanreceptläkemedel 9,6 miljoner svenska kronor (SEK). I denna studie saknas miljödata 
för att kunna göra en komplett miljöriskbedömning enligt Stockholms läns landstings (SLL) 
modell, för 19 % av de registrerade humanläkemedelssubstanserna. Felkällor kan ha uppstått 
såsom att läkemedel som aldrig lämnat apoteket kan ha hamnat i insamlingslådor till denna 
studie. Av det som registrerats saknade 45 % av förpackningarna med humanläkemedel 
apoteksetikett. Data som registrerats och använts i beräkningarna, registrerades manuellt 
och fel kan ha uppkommit vid inmatningen av data. 
 
Slutsats: Andelen av försäljning till innevånare knutna till Robertsfors Hälsocentral 2011, 
som kassationen i denna studie visades utgöra var i SEK 1.2 % respektive i DDD 0,7 %. Det 
var mest läkemedel från grupp C hjärta och kretslopp som kasserats i oanvänt skick. Totalt 
var det 1,6 kg aktiva substanser som returnerats. Det var två substanser ASA, och estradiol 
som ingick i studien som ansågs utgöra medelhög risk för miljöpåverkan.  
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1. Introduktion 

1.1 Försäljning och kassation i Sverige 
Läkemedelsförsäljningen i Sverige ökar för varje år, både mätt i kronor och volym (1). Detta 
anses bland annat bero på befolkningens stigande medelålder, att nya läkemedel framställs 
och att befintliga läkemedel får utökad indikation(2). På liknande vis har även mängden 
läkemedel som återlämnas till apoteken för destruktion ökat (3). År 2009 skickade apoteken 
iväg 1 128 ton läkemedel och emballage som returnerats till destruktion (4). Detta är en 
ökning med ungefär 10 % jämfört med år 2007 (3). 

1.2 Orsaker till kassation 
De vanligaste orsakerna till att oanvända läkemedel returneras till apotek har i studier visats 
vara dödsfall, att behovet har försvunnit, biverkningar, att utgångsdatumet har passerat, ny 
ordination samt ingen effekt (2,3,5,6,7,). Att läkemedlen blivit för gamla anges var den 
största anledningen till retur och anges stå för 8,6–43 % av returerna (6,7). Efter kontroll av 
utgångsdatum, för det som returnerats har 48-61 % av läkemedelsförpackningarna haft ett 
passerat utgångsdatum (5,7). Att läkemedlen har ett passerat utgångsdatum, kan ha många 
grundorsaker, till exempel ovisshet kring hur läkemedlet ska användas (2,7), vilket 
förhoppningsvis kan påverkas av hälso- och sjukvården i rätt riktning(2). Vid långtids 
medicinering har följsamheten till given ordination visats vara så låg som 50 % (2). Av det 
som expedieras återlämnas cirka 2,3–4,6 % (5,7). Obrutna förpackningar som returneras 
uppskattas utgöra cirka 1 % av det som expedieras (5). 
 

1.3 Hur kasseras läkemedel 
Det anges att 73 % av svenskarna returnerar överblivna läkemedel till apotek, resterande 
anger att de framförallt kasserar läkemedel i hushållsoporna(3). Jämfört med andra länder 
är det höga andelar av befolkningen som anger att de returnerar överblivna/ oönskade 
läkemedel till apotek. I studier från övriga världen anges de vanligaste sätten för kassation av 
läkemedel vara via vanliga sopor eller via avloppssystemet (8). Det har också påvisats att 
människor tenderar att spara läkemedel hemma innan de returnerar läkemedlen till apotek 
för destruktion. 31-88 % av deltagare i svenska studier har angivit att de sparar läkemedel, 
som de sedan returnerar inom 5 år efter inköp (6,7). 
 
Att svenska befolkningen skulle återlämna överblivna läkemedel till apotek, istället för att 
spola bort dem via avlopp eller slänga dem i hushållssoporna har varit och är Apoteket AB:s 
mål. År 1971 började Apoteket AB ta emot läkemedel som allmänheten ville kassera. Till att 
börja med berodde detta främst på rädsla för att till exempel missbrukare eller barn skulle 
förtära kasserade läkemedel. På senare år har miljöpåverkan blivit större del av motivet för 
denna service (3). 
  

1.4 Läkemedel och naturen 
Läkemedels aktiva substanser framställs för att klara olika fysiologiska och kemiska 
belastningar för att kunna nå fram och påverka sitt mål i människokroppen, detta gör dem 
svårnedbrytbara. Denna ”motståndskraft” ökar risken för att de förr eller senare hamnar i 
vår miljö. Läkemedel har också uppmäts i svenska vattendrag, men det föreligger dock 
ovisshet kring effekter av långtidsexponering och eventuella adderade eller synergistiska 
effekter i vår miljö (9). 
 

1.5 Hur kontrolleras läkemedels eventuella miljöpåverkan inom EU 
För att nya läkemedel ska godkännas för försäljning på den europeiska marknaden kräver 
European Medicines’ Agency (EMA) (10) att företag utför en miljöriskbedömning enligt 
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2006 års uppdatering av (EMEA/CHMP/SWP/4447/00) riktlinjer. Vad som framkommer i 
denna bedömning påverkar dock inte godkännandeutfallet av humanläkemedel, till skillnad 
från veterinärläkemedel, där ansökan om godkännande kan avslås på grund av miljörisken 
(11).  Miljöriskbedömningen görs stegvis i 2 faser. Fas Ι: Det första som antas är att den 
största miljöpåfrestningen av aktiva substanser kommer via avloppet efter att dessa lämnat 
människan. Därefter beräknas hur stor andel, Predicted Environmental Concentration(PEC) 
av aktiv substans som uppskattas nå ytvatten, utifrån bland annat ämnets uppskattade 
försäljningsvolym. Understiger denna beräknade andel gränsvärdet 10 ng/l behöver inte 
företaget gå vidare till fas ΙΙ utan substansen förväntas inte påverka miljön (för substanser 
som påverkar hormonsystem krävs Fas ΙΙ studier). Överstiger den beräknade PEC 
gränsvärdet krävs ytterligare studier, och företaget måste då gå vidare med fas ΙΙ 
(rekommenderas annars också) som består av nivå A och B(12). 
 
I fas II nivå A genomförs ett antal bastester för att få fram data för att kunna beräkna den 
halt av ämnet som anses vara säker (icke toxisk) för vattenlevande växter, djur och 
organismer så kallad Predicted No Effect Concentration (PNEC) (12). Därefter utförs olika 
bastester för att få fram olika PEC- och PNEC- värden som representerar olika typer av 
vatten vars kontamination utgör olika ekologiska risker. Kvoter för (PEC/PNEC) för dessa 
olika PEC- och PNEC- värden beräknas och utfallet avgör om vidare tester krävs (12). I 
Sverige används kvoter för PEC/PNEC på liknande vis för att påvisa miljörisker, se tabell 1. 
 
Framtagen data används även för att bedöma om substansen har kvalitéer som gör den 
persistent, bioackumulerande, och toxisk (PBT) vilket kan påvisa att substansen är 
akuttoxisk.  Om det framkommer att akut miljörisk föreligger i nivå A, tar nivå B vid. I nivå B 
väljs tester utifrån vilka risker som observerats i nivå A, de testerna utförs för att kunna 
påvisa eller utesluta eventuell långtidstoxicitet (12). Till exempel om det visats i nivå A att 
substansen ansamlas i sediment ska tester på organismer som lever i sedimentet utföras (11). 
 
Det finns substanser som är undantagna från kravet om miljöriskbedömning på grund av att 
de inte anses utgöra någon miljörisk, dessa är: aminosyror, elektrolyter, peptider, vitaminer, 
lipider, kolhydrater, växtbaserade läkemedel och vacciner (11).  
 
Naturpåverkan efter det att läkemedel släppts för försäljning, har belysts i studier. I dessa 
påpekas att det endast är miljöpåverkan av det som beräknas kunna komma ut via avloppet 
av läkemedelsanvändning, som beräknas och testas innan läkemedel godkänns. Ingen 
hänsyn tas till eventuell miljöpåverkan vid tillverkningen av läkemedel (9). 
 
2011-12-30 fanns det cirka 8 300 godkända läkemedel i Sverige, och dessa utgörs av ungefär 
1 300 olika hjälpämnen och cirka 1 200 olika aktiva substanser(13). Efter 2005 har 
läkemedelsverket godkänt runt 40 nya läkemedel per år, för försäljning (14), men en stor del 
av läkemedlen på den svenska marknaden är ”gamla” läkemedel, som blev godkända innan 
2005 och saknar eller har därför bristfällig miljödokumentation (15). 
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1.6 Frivillig svensk miljöklassificering 
Miljöeffekterna av läkemedel har de senaste åren fått mer uppmärksamhet. På grund av 
detta inledde år 2005 Sveriges kommuner och landsting (SKL), 
Läkemedelsindustriföreningen (LIF), Stockholms läns landsting (SLL), Apoteket AB och 
Läkemedelsverket lanseringen av en modell för miljöklassificering via fass.se (16). Denna 
modell bygger oftast på data från miljöriskbedömning som amerikanska Food and Drug 
Administration (FDA) och Europeiska läkemedelsmyndigheter (EMA) kräver för 
marknadsgodkännande. Klassificeringsmodellen består av en miljöfarlighetsbedömning och 
en miljöriskbedömning utifrån faktiska svenska försäljningsvolymer för substanserna. Enligt 
klassifikationen menas med miljöfarlighet: att en läkemedelssubstans karaktärsdrag gör det 
möjligt för den att stå emot nedbrytning i miljön, ha förmåga att lagras i fett hos djur och 
vara toxisk för växter, djur eller organismer. Med miljörisken menas: i vilken grad 
organismen påverkas, och tar alltså hänsyn till faktisk försäljning. Miljörisken finns alltså 
inte om läkemedlet inte når ut i naturen (10). Sedan oktober 2010 finns miljöinformation för 
alla terapeutiska substansgrupper presenterade via fass.se enligt tabell 1 (17). 
 

Tabell 1. Gränser för miljöklassificering via fass.se (17).    

Miljörisk 
(Toxicitet av uppskattad koncentration som beräknats nå miljön) 

PEC/PNEC1 ≤ 0,1 ”Användning av substansen har bedömts medföra 
försumbar risk för miljöpåverkan”.  

PEC/PNEC1 ≤ 1 ”Användning av substansen har bedömts medföra låg risk 
för miljöpåverkan”.  

PEC/PNEC1 ≤ 10 ”Användning av substansen har bedömts medföra 
medelhög risk för miljöpåverkan”. 

PEC/PNEC1 > 10 ”Användning av substansen har bedömts medföra hög risk 
för miljöpåverkan”.  

 ”Risk för miljöpåverkan kan inte uteslutas då 
ekotoxikologiska data saknas”. 

 ”Tillgängliga data utesluter inte risk för miljöpåverkan”. 

1. Predicted Environmental Concentration (PEC)/ Predicted No Effect Concentration 
(PNEC). Säkerhetskvot, anger hur stor skillnad det är mellan den koncentration som 
beräknats nå ytvatten (PEC) och den beräknade koncentrationen som anses vara säker för 
vattenlevande djur, växter och organismer (PNEC) (17). 
 
Via SLL:s hemsida http://www.janusinfo.se finns klassificeringen i tabellform utifrån 
substans, med tillägget att även toxiciteten finns med (oberoende av uppskattade 
koncentrationer som når miljön) och att ett så kallat PBT-index skapats. Där PBT 
egenskaperna viktats med siffrorna 1-3, och substanserna kan således efter summering av 
PBT erhålla 0-9 ”poäng” där 9 är sämsta värdet sett utifrån naturpåverkans synvinkel(18). 
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1.7 ATC och DDD klassificeringssystemen 
För att studera läkemedelsanvändning används ofta Anatomical Therapeutic Chemical 
(ATC)-systemet och Definierad dygnsdos (DDD) begreppet. ATC är ett internationellt 
klassificeringssystem av läkemedelssubstanser utefter vilket organsystem de framför allt 
påverkar (anatomical A), huvudsakligt terapiområde (Therapuetical T) och substansens 
kemiska struktur (Chemical C). Utifrån dessa ATC egenskaper delas humana läkemedel in i 
14 huvudgrupper. DDD är en enhet som anger mängden läkemedelssubstans som utgör en 
dygnsdos för vuxna vid användning av läkemedlet för dess huvudindikation vilket gör det 
lättare att jämföra läkemedelsförbrukning mellan och inom länder och över tid. Vissa 
substanser saknar dock DDD värden såsom substanser inom ATC gruppen S- ögon öron där 
endast glaukom medel har erhållit DDD, och gruppen D- hud där det framförallt är 
beredningar för topikal användning som saknar DDD. Detta eftersom att mängden som 
doseras kan variera mycket efter åkommans intensitet och omfattning (19). 
 

1.8 Syfte 

 Få en uppskattning av vilka läkemedelssubstanser som returneras utan att ha 
kommit till användning. 

 Beräkna vilken andel uttryckt i DDD och kronor av den totala försäljningen under 
mätperioden som de återlämnade läkemedlen utgör.  

 Hur stor kostnad dessa substanser står för. 

 Vilken mängd (g) av olika läkemedelsubstanser som inlämnas till apotek under 
mätperioden.  

 Samt om några av de inlämnade substanserna är särskilt skadliga för vår miljö. 
  
 

2. Metod 

2.1 Tillvägagångssätt 
Design: Tvärsnittstudie och litteraturstudie.  
I Robertsfors kommun finns endast ett apotek Diamanten och detta valdes ut till denna 
studie för att det har antagits att Robertsfors Hälsocentral knutna patienter återlämnar sina 
läkemedel till apoteket Diamanten. 
Under perioden 2012-02-07 till 2012-03-30 samlades läkemedel, som lämnades in till 
apoteket Diamanten i Robertsfors. För de insamlade läkemedlen registrerades sedan data (se 
bilaga 1-3) för obrutna förpackningar och lösa läkemedelskartor som utgjorde en obruten 
förpackning (flera likadana kartor i en påse som överensstämde med en tillgänglig 
förpackningsstorlek). 4 stycken Nasonex® nässpray uteslöts då det inte gick att avgöra om 
de använts eller inte. Läkemedlen som registrerades klassades som humana receptläkemedel 
om det fanns apoteksetikett på förpackning eller om de endast går att köpa mot recept. 
Apotekspersonalen hade innan insamlingsperiodens början instruerats om att kassation från 
den egna verksamheten skulle vara skilt från det som allmänheten återlämnade för 
destruktion. 
 
Den 13/4 2012 hämtades apotekets utförsäljnings pris (AUP) i svenska kronor (SEK) ut för 
de registrerade läkemedelsförpackningarna. ATC-kod och miljöinformation togs därefter för 
de registrerade läkemedelssubstanserna från Fass.se och janusinfo.se. Via ATC koden erhölls 
DDD värde för de olika substanserna via World Health Organization’s (WHO) hemsida. DDD 
värden för terapeutisk dos har använts samt DDD för inhalationslösning (19). För 
substanserna ketoprofen och ibuprofen har DDD angivits som gram aktiv substans, eftersom 
det fanns DDD angivet för dessa, i apotekets försäljningsstatistik. 
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I Excel 2007 bearbetades data, framför allt genom anpassad sortering och summering av 
originaldata, och relaterades sedan till försäljningsstatistik för de registrerade substanserna. 
Försäljningsstatistiken baserades på läkemedel uthämtade av personer listade till 
Robertsfors Hälsocentral (HC) år 2011. Försäljningsstatistiken erhölls via handledare. 
Försäljningsstatistik från 2011, för Robertsfors HC knutna personer valdes för att kunna 
jämföra fler inlämnade, registrerade substanser, då det saknades försäljning av många av 
substanserna i statistik för år 2012. För att få försäljningsstatistiken mer representativ för de 
två månader som läkemedlen återlämnats multiplicerades försäljningsdata med kvoten för 
60 dagar/365 dagar. Det antogs att läkemedel hämtas ut och återlämnas jämnt under året. 
Substanser vars styrka anges i IE, IU och U som exempelvis insulin, där det inte finns någon 
bestämd motsvarande vikt i milligram (mg), har inte räknats med i vikt summeringen i gram 
(g). 

2.2 Litteratursökning 
Under tidsperioden 2/4 – 7/5 2012 utfördes litteratur sök via PubMed med sökorden 
”Disposal of unused (drugs OR pharmaceuticals OR medicine)”, och begränsning till 
engelska. Detta gav 47 träffar varav 8 var reviewartiklar. Utifrån abstracten för artiklarna 
valdes 3 artiklar ut utifrån deras relevans för denna studies syfte (3,7,8). Sedan användes 
sökorden ”unused drugs in Sweden” med samma begränsning som ovan vilket gav 9 träffar 
varav 4 valdes ut efter deras relevans (3,5,6,7). Via hemsidorna för Läkemedelsverket, 
Socialstyrelsen, Fass och Apoteket AB, samt via sökmotorn Google söktes litteratur under 
samma tidsperiod som ovan med sökorden kassation* och återlämn*. Detta resulterade i att 
källorna (2,4,9,11) hittades. Information kring läkemedel och miljö söktes via janus och fass 
hemsidor. 
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3. Resultat 

Totalt registrerades 177 obrutna läkemedelsförpackningar, av dessa var 80,2 % 
humanläkemedel köpta mot recept, 16,4 % var receptfria läkemedel och 3,4 % var 
veterinärläkemedel. De receptbelagda substanserna hörde till 11 ATC grupper. I ATC grupp C 
Hjärta och kretslopp var det störst mängd (mätt i DDD) som returnerats, och detta kan ses i 
tabell 2. I samma tabell ses även fördelningen av de återlämnade substanserna i gram (g), 
och den andel av försäljning av dessa substanser, till patienter listade på Robertsfors 
Hälsocentral, som de registrerade läkemedlen utgör. Grupp H och L var de som hade högst 
andel av försäljning. 
 
Tabell 2. Fördelningen utifrån ATC grupp av återlämnade substanser mätt i DDD och g, 
samt den andel av försäljning av dessa produkter, som det som returnerats utgör. Längst ner 
i tabellen är DDD respektive g summerade för de registrerade substanserna. 

ATC¹ Totalt antal 

DDD²/ATC 

grupp

Andel DDD av 

försäljning/ATC 

grupp

Totalmängd (g³) 

substanser/ATC 

grupp

C Hjärta och kretslopp 1988,4 1% 124,7                   

A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning 1026,3 6% 987,7                   

R Andningsorganen 798 3% 93,1                     

B Blod och blodbildande organ 558 0% 24,3                     

N Nervsystemet 447,5 2% 350,0                  

M Rörelseapparaten 312 3% 21,4                     

H Hormoner, exkl. könshormoner och insuliner 109,7 13% 2,3                       

G Urin- och könsorgan samt könshormoner 60 3% 0,0                      

L Tumörer och rubbningar i immunsystemet 8,6 68% 0,0                      

D Hud 0⁴ 0⁴ 2,0                       
S Ögon och öron 0⁴ 0⁴ 0,6                       

Summa 5308,5 — 1 606,0                          
1. Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) 

2. Definierad dygnsdos (DDD) 
3. Gram (g) 
4. DDD enhet saknas för substanserna 
 
Den höga andelen 68 % av försäljning för ATC grupp L, och avsaknad av mängd substans för 
samma grupp beror på att substansen endast vägde 3 mg och denna mängd försvann vid 
avrundningen till g, även för ATC grupp G försvann dess mängd 1,5 mg vid avrundningen till 
gram. 
 
 



7 
 

De enskilda substanser som återlämnats i störst mängd mätt i DDD ses i tabell 3. Hur de 
returnerade substanserna förhåller sig till försäljning av samma substanser till personer 
listade till Robertfors HC ses också i tabell 3. De flesta av substanserna (8 av 25) hörde till 
ATC grupp C, vilket liknar gruppsummeringen, av DDD i tabell 2. 
 
Tabell 3. Topp 25 för returnerade substanser utifrån volym (DDD), samt 
substansernas respektive andel av deras försäljning (DDD). 

ATC¹ Substans Mängd (DDD²) Andel av 

försäljning (DDD)

C09AA02 Enalapril 632,5 2%

R01AD05 Budesonid 260 4%

A10AB Insulin aspart 212,5 3%

C08CA01 Amlodipin 200 1%

C08DB01 Diltiazem 200 26%

C10AA05 Atorvastatin 196 3%

R05CB01 Acetylsystein 180 12%

A12AX Kalciumkarbonat + 

Kolekalciferol

180 87%

M05BA04 Alendronsyra 168 8%

C07AB02 Metoprolol 166,7 1%

A01AA01 Natriumfluorid 151,1 11%

B03BB01 Folsyra 150 0%

B03XA01 Epoetin Zeta 150 48%

C08DA01 Verapamil 147 22%

M01AB05 Diklofenak 132,5 3%

C07AB01 Bisoprolol 125 6%

A03AX13 Dimetikon 100 8%

A11EB Askorbinsyra C, 

Nikotinamid, 

Pyrioxin B6 , 

Riboflavin B2  och 

Tiamin B1

100 Ej såld under 2011

B01AC06 Acetysalicylsyra 100 0%

C03AA01 Bendroflumetiazid 100 0%

N05AN01 Litium 100 16%

R03BB01 Ipratropiumbromid 100 18%

R06AA04 Klemetasin 100 52%

C10AX09 Ezetimib 98 9%

R03DC03 Montelukast 98 12%  
  

 
 

 

1- Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) 

2. Definierad dygnsdos (DDD) 
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Tabell 5. Summor utifrån ATC grupp och 
andelen som de registrerade 
humanläkemedlen inom respektive ATC 
grupp representerade. Längs ned syns total 
kostnaden i SEK för humanläkemedlen 
köpta mot recept, samt den totalandel som 
dessa läkemedel utgjorde. 
 
 

Tabell 4. De fem dyraste förpackningarna som 
återlämnats och registrerats (humanläkemedel). 

1. Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) 

2. Apotekets utförsäljnings pris i svenska kronor (SEK) 
 
I grupp L fanns den dyraste förpackningen som återlämnats. De fem dyraste 
förpackningarna som returnerats utan att ha kommit till användning ses i tabell 4.  
Den beräknade totalkostnaden blev 3 057 SEK för de registrerade veterinärläkemedlen, 
1 485 SEK för de receptfria läkemedlen och 41 850 SEK för receptläkemedlen till människa. I 
tabell 5, ses hur stor kostnad de olika läkemedlen inom respektive ATC klass utgör. 
Andelarna av försäljning för respektive ATC klass ses även i samma tabell. Längst ned i tabell 
5 ses de registrerade läkemedlens andel av total försäljning (SEK) för humanläkemedel köpta 
mot recept som blev 1,2 %. I DDD blev den motsvarande andelen 0,7 %. 

ATC¹ Pris AUP² 

(SEK³)/ ATC- 

grupp

Andel (SEK) 

av 

försäljning/ 

ATC grupp

B 10823 10%

C 6856 3%

L 5688 68%

A 5237,5 5%

R 4523 2%

N 4350,6 5%

S 1280,5 11%

H 1265,5 33%

G 715 4%

M 587,5 4%

D 523,5 8%

Total 41850,1 1,20%  

 1. Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) 

 2. Apotekets utförsäljnings pris AUP 
 3. Svenska kronor (SEK) 

AT C ¹ 

kod

Substansnam n Varunam n Apoteks 

pris 13/4 

(SEK²)

L03AA02 Filgrastim Ratiograstim 2844

B03XA01 Epoetin Zeta Retacrit 1913,5

C10AA05 Atorvastatin Lipitor 1682

C10AX09 Ezetimib Ezetrol® 1171,5

R03DC03 Montelukast Singulair® 1056,5
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Andelar av försäljning mätt i SEK och DDD följdes åt för de flesta ATC grupperna (jämför 
tabell 2 och 5), utom grupperna D och S där substanserna saknade DDD enhet, samt grupp 
H och B där ingående registrerade substanser utgjorde en större andel av kostnaden (SEK) 
än vad deras volym (DDD) andel var. 
 
Av alla de substanserna som returnerats och registrerats är det två, som enligt janusinfo.se 
och FASS miljöklassificering klassats utgöra medelhög miljörisk. Dessa substanser är 
acetylsalicylsyra och estradiol. De övriga läkemedelssubstanserna klassades, ha låg miljörisk, 
vara undantagna, sakna data eller att de data som fanns inte utesluter miljöpåverkan. 
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4. Diskussion 

4.1 Volymer returnerade läkemedel jämfört med volymer sålda 
I tabell 2, anges i storleksordning den volym (DDD) läkemedel som återlämnats i obrukat 
skick. Jämförs detta resultat med försäljningsvolym (receptrader)för hela Sverige år 2011(1) 
stämmer topp 5 klasserna, frånsett att grupp N nervsystemet storleksmässigt ligger på första 
plats av försåld volym (receptrader). Därefter kommer grupperna i ordningen C, A, R och 
B(1), vilket liknar tabell 2 resultatet. Att grupp N som påverkar nervsystemet hamnade på en 
femte plats istället för en första plats (om den följt sin försäljning) kan bero på att 
substanserna i den klassen oftast har en direkt och tydlig effekt, till skillnad från 
substanserna i grupperna, C, A, R och B som främst ingår som preventiv terapi. Grupp N 
substanserna kan i och med detta ha en tydligare roll i terapin, och används kanske på grund 
av detta i högre utsträckning. I andra studier där volym för kassation via retur till apotek 
studerats har ATC grupperna C, A, N, R och B också stått för stora delar av det som 
returnerats (5,20). Detta är inte så konstigt i och med att dessa ATC klasser även utgör stora 
delar av det som säljs (1,20). 
Många av de återlämnade förpackningarna saknade endast en mindre mängd av sitt 
ursprungliga innehåll av tabletter/ kapslar etc. Detta kan bero på biverkningar och sådan 
kassation har föreslagits kunna minskas genom användandet av startförpackningar vid 
inledandet av nya terapier(2). 
 

4.2 Kostnader 
Att läkemedel hämtas ut och sedan returneras utan att ha kommit till användning, kan ses 
som en onödig kostnad och produktion. Tittar man på försäljningsstatistik (SEK) för hela 
riket är det samma ATC klasser som ligger bland de topp 6 dyraste, både i denna studie och i 
Sverige (tabell 5) (1). Men ordningsföljden för ATC grupperna sammanfaller inte med 
resultatet från denna studie annat än för gruppen R. Detta kan bero på att det i denna studie 
var många förpackningar som registrerats vilka hörde till grupp B som också var bland de 
dyraste läkemedlen i studien (se tabell 5). 
 
I denna undersökning blev den beräknade kostnaden för 2 månaders kassation 41 850 SEK. 
En hypotetisk omräkning av resultatet till 1 års kassation landar på 251 100 SEK. 
Extrapoleras resultatet till Västerbottens län blir kostnaden för 2 månaders kassation av 
obrutna humanreceptläkemedel 1,6 miljoner SEK, och för 1 år 9,6 miljoner SEK. Detta är 
inte direkt överförbart då endast 2 månaders insamling inte nödvändigtvis är något konstant 
mått, årsvariation kan förekomma, och invånare i Robertsfors kommun kan lika gärna ha 
återlämnat sina läkemedel i angränsade kommuner. Befolkningssammansättningen i 
Västerbottens län och Robertsfors kommun skiljer sig dessutom åt. År 2011 var 5 953 
personer listade till Robertsfors Hälsocentral och 259 009 personer var listade i 
Västerbottens län. Kvinnor förbrukade år 2011 mer och dyrare läkemedel än män (1), i 
Västerbotten var andelen kvinnor 49,7%  och i Robertsfors var andelen kvinnor 48,8 %. 
Människor i åldersgruppen 45-64 år är den grupp som handlar de dyraste läkemedlen 
medan de över 75 år hämtar ut störst mängd (DDD) av läkemedel (1). I Robertsfors var 
befolkningsandelen högre i åldersgruppen av storkonsumenter, medan det i hela 
Västerbotten fanns fler innevånare i den åldersgrupp som hämtar ut de dyrare läkemedlen 
(21). Dessa skillnader kanske tar ut varandra. 
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4.3 Miljörisker 
Litteraturen om läkemedelspåverkan inom miljöområdet växer snabbt. Inom EU är 
lagstiftningen kring läkemedel till stor del harmoniserad. Men brister har påtalats så som 
avsaknad av miljödata för substanser som blev godkända innan 2005, och 
miljöriskbedömningstester som inte är utformade för att påvisa långtidseffekter av biologiskt 
aktiva substanser vilka läkemedel är (15). I denna studie saknas P-, B- eller T-test data för att 
kunna göra en komplett miljöriskbedömning enligt SLL’s (22) modell, för 19 % (14/75) av de 
registrerade humana läkemedelssubstanserna.  För 52 % (39/75) av substanserna är 
tillgänglig data, i dagsläget inte tillräcklig och utesluter därmed inte risk för påverkan på vår 
natur (22). Den största miljöbelastningen av läkemedel i Sverige anses vara via utsöndring 
efter användning. Men en stor del av tillverkningen av läkemedel som används i Sverige, är 
förlagd till länder där läkemedelsproduktion påvisats påverka miljön i omfattande 
utsträckning(15). Det är lagligt svårt att komma åt läkemedelsproduktionens miljöpåverkan, 
då tillgången på läkemedel för den enskilda individen måste tillgodoses. Nya incitament 
inom Good Manufacturing Practice (GMP) om hårdare kontroll av produktionsavfall är 
förslag från Kemikalieinspektionen för att minska utsläppen. För att få sälja läkemedel inom 
EU är företag nämligen tvungna att följa GMP. Antibiotikaresistens är en global hälsorisk 
som kan slå hårt. Denna risk kan orsakas av utsläpp av läkemedelsrester från 
antibiotikaproduktion, och delvis av omfattande och oförsiktig förskrivning(15). Även en icke 
följsam användning av antibiotika kan föranleda till resistensutveckling. I denna studie 
fanns inga substanser från läkemedelsgruppen J- infektionssjukdomar, det registrerades 
dock antibiotika för veterinärt bruk, och som ingående aktiv substans i beredningar inom 
gruppen S- ögon och öron. 
 
 Acetylsalicylsyra (ASA) och estradiol var de två substanser i denna studie vars användning, 
beräknats och klassats utgöra medelhög risk för miljöpåverkan. ASA säljs i stora mängder. 
Trombyl® toppar försäljnings volym, och Treo® ligger på andraplats för såld volym utanför 
apotek (1). För ASA saknas ekotoxikologiska data angående dess persistens. Estradiol och 
besläktade 17α-etinylestradiol som påverkar hormonsystem har påvisats i vattenmiljöer, där 
de i låga koncentrationer, minskat fiskars fertilitet och gjort hanfiskar tvekönade (15). 
Estradiol är persistent och kan bioackumuleras och ansamlas i vattenlevande organismer. 
För att minska risken för att estradiol och 17α-etinylestradiol kommer ut i miljön via 
kassation har läkemedel innehållande dessa substanser försetts med en uppmanande text i 
bipacksedeln om att inte spola ned eller kasta läkemedlet i vanliga hushållsopor. En 
projektgrupp för Stockholm Vatten har i en rapport gett förslag på att införa pant på 
hormonplåsterberedningar för att öka återlämningen av dessa då de även efter användning 
innehåller höga halter aktiv substans (23). 
 
I Sverige jobbar myndigheter och apoteksaktörer med flera, för att begränsa eventuella 
miljöeffekter så tidigt som möjligt för att inte få enorma mängder läkemedelskontaminerade 
material. Det finns för vissa läkemedel uppmanande förpackningstext om att återlämna 
oanvända läkemedel till apotek för att miljön ska skyddas. Kampanjer med mera utförs också 
för att öka mängden överblivna läkemedel som returneras till apotek (11). Cirka 3 % av 
svenska befolkningen har i studier angett att de kasserar sina överblivna läkemedel i 
hushållssopor (3). I Sverige och övriga nordiska länder (undantaget Finland) förbränns 
större delen av soporna(15), men i andra länder deponeras större del av soporna, och på så 
vis kan läkemedelssubstanser via läckage av lakvatten komma ut i det ekologiska kretsloppet 
i miljön igen(15). Hur mycket som hamnar i vår miljö genom att det tappas där eller hamnar 
där medvetet är svårt att mäta. (Under tiden för skrivandet av denna rapport har en 
Pevaryl® krämtub och Bricanyl® Turbuhaler® påträffats ute i närmiljön). 
Förpackningar, och fyllnadsämnen väger betydligt mer än innehållet av aktiva substanser. 
Skulle vissa förpackningar för till exempel Laktulos som är undantagen från 
miljöriskbedömning, vara godtagbart att tömma på sitt innehåll, diska upp, och lämna till en 
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återvinningsstation? Som blivande receptarie skulle det vara bra att veta vad som gäller. Att 
skicka onödig vikt till destruktion är energislöseri, både transport och förbränning kostar. 
 
Att det var mindre mängd receptfria läkemedel som återlämnats kan bero på att dessa inte är 
bundna till en användare (5) och att det kanske kan kännas mindre viktigt om till exempel en 
salva blir för gammal och ändå används jämfört med hjärtmedicin eller insulin. Men det är 
viktigt att säga att även receptfria läkemedel ska returneras till apotek om de skulle bli över. 
 

4.4 Säkerhet vid läkemedelsdestruktion  
I Sverige anges det vara stor del av befolkningen som tänker eller har lämnat överblivna 
läkemedel till apotek för säker destruktion (3). Men hur säker är destruktionen? Vecka 19, 
2012 skrevs det om en polisutredning i tidningen Västerbottenskuriren (VK) som handlade 
om en lite ovanligare knarkhärva i Umeå, där en lastbilsförare som körde läkemedel till 
destruktion kunnat komma över stora mängder narkotikaklassade substanser (24). Detta 
tyder på säkerhetsbrister kring avfallshantering av läkemedel. Sjukhus och vårdinrättningar 
har rutiner kring hur kassation av narkotika ska gå till, rutinerna går ut på att osynliggöra, 
blanda ut narkotikasubstanserna med annat så att de inte lika lätt hamnar i orätta händer. 
Men vad gäller egentligen för det som returneras till apotek? Säkerhetsrutiner och riktlinjer 
för destruktion håller för närvarade på att utredas av Läkemedelsverket (25). Det som inte 
returneras utan sparas i hemmen kan också utgöra risker, så som medveten/omedveten 
överdosering. 
 

4.5 Felkällor 
Bland det som sparats, var det flera påsar och förpackningar med blandade lösa tabletter och 
kapslar. Denna mängd var svårbedömd och uteslöts, då det var svårt att utreda vad som var 
vad. Det hade även returnerats tre ”kanylburkar” för farligt avfall vilka inte öppnades, och 
dessa kan ha innehållit läkemedel. 
 
Under mätperiodens början pågick ombyggnation av apoteket Diamanten, detta ledde till att 
det inte blev fullt 2 månader (som det var tänkt) som läkemedel vilka allmänheten returnerat 
samlades. Det kan också ha blivit så att läkemedel som aldrig lämnat apoteket hamnat i 
insamlingslådor till denna studie. Av det som registrerats var det 45 % (44/98) av 
förpackningarna som registrerats som humanläkemedel köpta mot recept, som saknade 
apoteksetikett, det var dock fyra av dessa som hade skadade eller nästan borttagna etiketter. 
Avsaknad av etiketter kollades upp för Lithionit® och Symbicort, och dessa var sålda, alltså 
inget som apoteket kasserat från egen verksamhet. Vissa människor kanske känner att hälso- 
och sjukvårds personal på något sätt (som genom denna ”sopspionsstudie”), ska få reda på 
att de inte vill ta sin medicin och därför tar bort en eller två tabletter för att få det att se ut 
som att det åtminstone provat, eller avlägsnar etiketter för att få vara anonyma. 
 
Fyra kassar fyllda med läkemedel från ett och samma dödsbo hade returnerats, av dessa 
läkemedel var många oanvända. Detta tyder på ett fenomen som framkommit i andra studier 
(7) att ett fåtal personer har/sparar stora mängder läkemedel som till slut städas ut, och 
återlämnas till apotek. Hur många storreturnerande innevånare som finns i Robertsfors 
kommun är ovisst. 
 
Hur mängden av återlämnade läkemedel varierar över året, om det är vissa månader som det 
lämnas in mer eller mindre läkemedel är heller inte känt. Kanske hade ett 
försäljningsmedelvärde kunnat användas för att få mer rättvisande jämförelser, då det i 
studier visats att svenskarna sparar läkemedel i ca 1-5 år innan de återlämnar det som blivit 
över till apotek (3,6,7). 
 



13 
 

Data som registrerats och använts i beräkningarna, registrerades manuellt och fast det som 
registrerats kontrollerats flera gånger kan det ha blivit fel i uträkningarna på grund av fel vid 
inmatningen av data. 
 
Innan läkemedel lämnas ut från apotek ska hållbarheten vara kontrollerad, läkemedel som 
expedieras ska ha hållbarhet som täcker behandlingstiden, och expedierande farmaceut ska 
även ha förvissat sig om att patienten/kunden vet hur sitt läkemedel ska användas. Detta 
borde minska kassation. Men en eventuell felkälla kan vara att farmaceuter/apotekspersonal 
kan vara olika bra på att nå fram till sina kunder. På så vis kan olika apotek i varierande grad 
minska läkemedels relaterade problem och öka följsamheten till given ordination, och 
därmed också i varierande grad minska kassationen och öka återlämning. På ett mindre 
apotek som Diamanten är man oftast välbekant med kunderna, och kan då kanske lättare nå 
fram med budskap om retur av eventuellt överblivna läkemedel. 
 
 

5. Slutsats 

 
Att kassation av läkemedel kostar är något som de flesta vet. Hur stor del det är som är 
oanvänt vid kassationstillfället har belysts av den här undersökningen. Denna kassation 
visades utgöra i SEK 41 850 totalt respektive 5 330 DDD totalt för humanläkemedel köpta 
mot recept. Andel av försäljning, till innevånare knutna till Robertsfors Hälsocentral 2011 för 
registrerade recept humanläkemedel blev 1,2 % SEK respektive 0,7 % av mängden DDD. Det 
var mest läkemedel från grupp C hjärta och kretslopp som kasserats i oanvänt skick. De 
läkemedel som förskrivs och hämtas ut från apotek bör vara och är till nytta för den enskilda 
patienten. Det var två substanser, ASA och estradiol som ingick i studien som ansågs utgöra 
medelhög risk för miljöpåverkan. Miljöaspekter bör prioriteras och utredas, så att 
läkemedelsanvändningen inte får förödande konsekvenser för nästkommande generationer. 
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